
Szczęść Boże!

Temat: Miłosierdzie Boże (Zapoznać się, przeczytać)

Wczoraj przeżywaliśmy Niedzielę Miłosierdzia Bożego! Większość z nas zna Obraz 
Miłosierdzia Bożego

Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki 
przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary. 
Charakterystyczne dla tego obrazu są dwa promienie: czerwony i blady. Obraz przedstawiający 
miłosierdzie Boga wobec człowieka jest zarazem znakiem przypominającym ewangeliczne 
wezwanie do czynnej miłości bliźniego. Tak więc kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega na ufnej 
modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich.

Święto Miłosierdzia Bożego 

- Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299) - 
powiedział Pan Jezus do s. Faustyny. Mówił o tym pragnieniu aż 14 razy, określając nie tylko 
miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale także cel jego ustanowienia, sposób 
przygotowania i obchodzenia. 

Koronka

Pan Jezus dokładnie pouczył, jak należy odmawiać tę modlitwę na zwykłej cząstce różańca. W tej 
modlitwie ofiarujemy Bogu Ojcu: Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, Jego Boską 
Osobowość i Jego Człowieczeństwo. W koronce prosimy o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Go Dla Jego bolesnej męki  Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

Szerzenie czci Miłosierdzia

Wśród nowych form kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez s. Faustynę wymienia się także
szerzenie czci Miłosierdzia, ponieważ i z tą postacią nabożeństwa związane są obietnice Pana 
Jezusa skierowane do wszystkich ludzi, którzy podejmują tę praktykę.

Oprócz tych form podanych nam przez św. Faustynę w Kościele od wieków funkcjonują tzw. 
Uczynki miłosierdzia, które wywodzą się w tekstów ewangelicznych.

Zadanie: Przepisać temat i Uczynki



Temat: Miłosierdzie Boże.

Uczynki miłosierne co 
do ciała 

Uczynki miłosierne co do 
duszy 

1. Głodnych 
nakarmić. 

2. Spragnionych 
napoić. 

3. Nagich 
przyodziać. 

4. Podróżnych w 
dom przyjąć. 

5. Więźniów 
pocieszać. 

6. Chorych 
nawiedzać. 

7. Umarłych 
grzebać. 

1. Grzeszących 
upominać. 

2. Nieumiejętnych 
pouczać. 

3. Wątpiącym dobrze 
radzić. 

4. Strapionych 
pocieszać. 

5. Krzywdy cierpliwie 
znosić. 

6. Urazy chętnie 
darować. 

7. Modlić się za 
żywych i umarłych 
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